
החזית בקו מיטראן:ביקור פרנסואה
 על להגן כדי כי היטב, יודע מיטראן פרנסואה צרפת נשיא

 הנפגעים עם ולהתמודד האליזה ארמון את לעזוב עליו שלו מדיניות־הצנע
 שהמישטר בתיקווה, בו שבחרו אותם — והפועלים החקלאים — האמיתיים

 ראשוני הם־הם והיום המועדפים בני־בריתו את בהם יראה הסוציאליסטי
 מצפון כי נאמר הכלכלי. המשבר ומן המיסוי מן האבטלה, מן הנפגעים

 במעלה הראשון נמל־הדיג לבולון, צרפת, לצפון יצא ומיטראן הדעה, תיפתח
 הצהיר — שמפניה ארגזי על ולא — דגים ארגזי על בעומדו בצרפת.
 נועדו לא הצנע וגזירת הקשים הכלכליים הצעדים כי חגיגית, הנשיא
 הכלכלי הבוץ מן אותה להוציא אם כי זמנית, ממועקה צרפת את לשחרר
 לעבוד יותר לו שקל הצרפתי הדייג ישתכנע אכן אם כולו. בעולם השורר

 זה אכן ואם סוציאליסטית מדינה עבור סתם מאשר מעצמה עבור
הבאות. בבחירות נראה זאת — חלם שעליו הסוציאליזם

גוז״בוז האצילות :שילדס ברוק
 כר — בני־זוגה את לעצמה לברור חייבת בעולם ביותר היפה הילדה

 פחות לא — נשמרת הרמה עתה לעת שילדם. טרי אמה, חושבת לפחות
 בחברת בפלורידה ברוק בילתה מירדן, הנסיך ידידה, אחרי בבקשה. מנסיך
 טניס תחרויות בסיבוב פתחו שהשניים אחרי ממונאקו, אלברט הנסיך

 את פעם שנשאה זו, תחרות כולו. העולם מן מאוד חשובים לאנשים
 במונאקו. ,84 ביוני לסיומה ותגיע תימשך הנסיכה, נריים של פטרוניותה

 לשחק להמשיך רוצים הם אם להחליט ואלברט שילדם ברוק יוכלו אז עד
לא. או

ם ווים11א ל עו ב

 מונאקו תושבי יתחתנו? כבר הם מתי נו,
 כל אחרי ועוקבים הנסיכה את אוהבים הם חסרי־סבלנות.

 הנסיכה מתה מאז בחרדה. המלווה בעניין מצעדיה אחד
 רוסליני ברוברטינו ויותר יותר רואים הם גדיים

 של הרישמי בן־זוגה את ברגמן) אינגריד של (בנה
 מן בלתי־נפרד חלק דבר: של ופירושו הבכירה, הבת

 בישרו כנר בניו־יורק עיתונים שני השלטת. המישפחה
אך ספטמבר, בחודש הקרוב, טקס״הכלולות מועד את

 ששני משום אולי להכחיש. או לאשר מסרבת הנסיכה
 שתי אובדן כבדה, טראגית באווירה חדורים הצעירים
 בתאונה, גרייס הנסיכה תחילה — זו אחר בזו האמהות

 במחלה ברגמן אינגריד השחקנית אחריה קצר וזמן
ממארת.

 של הרחובות באחד השניים נראים בינתיים
 אפילו להם ואין בחופשה צעירים כזוג מונטה־קארלו
בעבר. שהיה כפי אימת־צלמים

 חוס״ן: חמלו
שוו נגזל טוב גזו

 נראית זאת מישפחתית תמונה
 נור המלכה חוסיין, המלך — מוכרת

 הלידה זו אין בזרועותיהם. ותינוקת
 אם כי היפה, המלכה של הראשונה

 הצילום וזהו השלישית, הלידה
 השלישית. הלידה שלאחר הראשון

 המלכה גאוותו: את מסתיר אינו חוסיין
 שני לו העניקה כבר תכולת־העיניים

 הראשונה הבת לו וזו יפי־תואר נסיכים
 אימן הנסיכה — שמה ממנה.

 נולדה והיא אמונה, בערבית שפרושו
 כאליזבת באפריל, 24 שור, במזל

אנגליה. מלכת

 של השלישית ילדתה היא אימן
 המלך של 11 ה־ בתו היא אך נור,

 לפני לאשה נור את שנשא חוסיין,
 בנים, שני לנור בלבד. שנים חמש

 בן והאשם 3ה־ בן האדמה
 המלך ילדי כל עם ויחסית השנתיים,

 כי טוען עצמו המלך מאוד. טובים
 כן־ כל מאושר היה לא מעולם

בנישואיו.
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